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OFERTE SERVICIU
l Angajăm Șofer cat.B, vechimea
permisului min. 5 ani, doar în
București, fără cazier judiciar.
Telefon: 0764.402.441.
l Mgv Dyuri SRL angajează
Șofer autoturisme și camionete
având cunoștințe minime/medii de
limba engleză. Pentru mai multe
d e t a l i i , s u n a ț i l a n r. d e
tel.0738.321.473 sau transmiteți
un email pe adresa: wr.team@
workand-roll.com

CITATII
l Se citează Sebestyen Susana,
văduvă și Kollo Istvan, cu ultimul
domiciliu cunoscut în Gheorgheni,
str. Selyem, nr. 78, jud. Harghita,
la Judecătoria Gheorgheni, în
dosarul nr. 2442/234/2019, cu
termen de judecată la 1 octombrie
2020, având ca obiect declararea
judecătorească a morţii.
l Se citează la sediul Biroului
Individual Notarial Ene Frosina,
din municipiul Tulcea, str. Păcii nr.
7, bl. P.21, sc. C, ap. 28, judeţul
Tulcea, la data de 12.08.2020, ora
10:30, persoanele cu vocaţie succesorală legală sau testamentară, la
succesiunea defunctei Iacob
Ileana, decedată la data de
07.06.2020, cu ultimul domiciliu în
municipiul Tulcea, str. Traian, nr.
1 5 , j u d e ţ u l Tu l c e a , C N P
2480221364238, în Dosar succesoral nr.36/2020, în vederea dezbaterii succesiunii.

DIVERSE
l Inchiriez 2 camere mari, separate, într-un apartament format
din 4, zona ultracentrala (Calea
Victoriei). Detalii la telefon
0721542169.
l AN Apele Române -Administrația Bazinală de Apă Banat
anunță publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul „Reabilitare culee mal
drept și a podului pietonal de la
nodul hidrotehnic Sânmartinul
Maghiar, Comuna Uivar, județul
Timiș”, propus a fi realizat în
Comuna Uivar, localitatea Sânmartinul Maghiar, județul Timiș. Informațiile privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului Timiș,
municipiul Timișoara, B-dul Liviu
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Rebreanu, nr.18-18A, jud.Timiș și
la sediul titularului: din Timișoara,
Bulevardul 16 Decembrie 1989, nr.
2, în zilele de luni-joi/vineri, între
orele 08:00-16:00/13:30. Observațiile
publicului se primesc zilnic la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului
Timiș.
l Anunț prealabil privind afișarea
publică a documentelor tehnice ale
cadastrului; Denumire județ:
Prahova; Denumire UAT: Vălenii
De Munte; Sectoare cadastrale: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 29, 30, 57. OCPI
Prahova anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
pentru sectoarele cadastrale
numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 29, 30,
57, pe o perioadă de 60 de zile
calendaristice, conform art.
14(alin1) și (2) din Legea cadastrului si publicității imobiliare nr.
7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Data
de inceput a afișării: 03.08.2020;
Data de sfârșit a afișării:
01.10.2020; Adresa locului afișării
publice: Primăria orașului Vălenii
de Munte, str. Berevoiești, nr. 3A.
Repere pentru identificarea locației: centrul orașului Vălenii de
Munte. Cererile de rectificare ale
documentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul: Primăria orașului
Vălenii de Munte si site-ul ANCPI.
Alte indicatii utile pentru cei interesati: tel 0244280816, fax
0244280631, e-mail primariavaleniidemunte@yahoo.com. Informații privind Programul național
de cadastru și carte funciară 20152023 se pot obține de pe site-ul
ANCPI la adresa http://www.
ancpi.ro/pnccf/ Aceasta informare
este efectuata de Omv Petrom S.A.
str. Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum Solutions S.R.L), ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “Traversare Parau
Valea Maroaia Cu Conducta De
Amestec Sonda 166 Ticleni - Parc
14 Ticleni Si Conducta De Injectie
Apa Sarata Parc 14 Ticleni –
Sonda 376 Ticleni” propus a fi
amplasat in orasul Ticleni, extravilan, Judetul Gorj. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele

care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a
Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului sau la
Expert Serv S.R.L, cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de Omv Petrom S.A. str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum Solutions S.R.L), ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “Traversare Parau
Valea Maroaia Cu Conducta De
Injectie Apa Sarata Parc 14
Ticleni - Sonda 351 Ticleni”
propus a fi amplasat in orasul
Ticleni, extravilan, Judetul Gorj.
Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie
nu vor rezulta ape uzate. Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a
Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita

observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului sau la
Expert Serv S.R.L, cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de Omv Petrom S.A. str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum Solutions S.R.L), ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “Traversare Parau
Cioienita Cu Conducta De
Amestec Sonda 127 Ticleni –
Modul 300 Ticleni” propus a fi
amplasat in orasul Ticleni, extravilan, Judetul Gorj. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a
Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului sau la
EXPERT SERV S.R.L, cu sediul
in str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.

l Aceasta informare este efectuata de Omv Petrom S.A. str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum Solutions S.R.L), ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “Traversare Parau
Cioienita Cu Conducta Sonda 388
Ticleni - Parc 13 Ticleni” propus a
fi amplasat in orasul Ticleni, extravilan, Judetul Gorj. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informatii
suplimentare cu privire la solicitarea avizului de Gospodarire a
Apelor pot contacta solicitantul de
aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita
observatii, sugestii si recomandari
se pot adresa solicitantului sau la
Expert Serv S.R.L , cu sediul in str.
Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de Omv Petrom S.A. str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum Solutions S.R.L), ce intentioneza sa
solicite de la Administratia Bazinala de Apa Jiu, aviz de gospo-
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darire a apelor pentru realizarea
lucrarilor de “Traversare Parau
Cioienita Cu Colector Pompare
Titei Parc 13 Ticleni-Parc Mare
Ticleni” propus a fi amplasat in
orasul Ticleni, extravilan, Judetul
Gorj. Aceasta investitie este noua.
Ca rezultat al procesului de
productie nu vor rezulta ape
uzate.Aceasta solicitare de aviz
este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completarile ulterioare.Persoanele care doresc sa
obtina informatii suplimentare cu
privire la solicitarea avizului de
Gospodarire a Apelor pot
contacta solicitantul de aviz la
adresa mentionata.Persoanele
care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se
pot adresa solicitantului sau la
Expert Serv S.R.L , cu sediul in
str. Mihai Eminescu, nr. 7, et. 1,
Ploiesti, jud. Prahova, cod postal
100329, tel/fax: 0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de Omv Petrom S.A. str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum
Solutions S.R.L), ce intentioneza
sa solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Jiu, aviz de
gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de PENTRU
PROIECTUL: “Traversare
Torent Racu Cu Conducta De
Amestec Sonda 178 Balteni –
Punct 171 Balteni” propus a fi
amplasat in orasul Balteni, extravilan, Judetul Gorj. Aceasta
investitie este noua. Ca rezultat al
procesului de productie nu vor
rezulta ape uzate.Aceasta solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata.Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la Expert
Serv S.R.L, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.
l Aceasta informare este efectuata de Omv Petrom S.A. str.
Coralilor, nr. 22, sector 1, Bucuresti (prin Expert Petroleum

Solutions S.R.L), ce intentioneza
sa solicite de la Administratia
Bazinala de Apa Jiu, aviz de
gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de Pentru
Proiectul: “Traversare Parau
Cioiana Cu Conducta De
Amestec Punct 435 Ticleni (
Sonda 786 ) - Parc 807 Ticleni”
propus a fi amplasat in orasul
Ticleni, extravilan, Judetul Gorj.
Aceasta investitie este noua. Ca
rezultat al procesului de productie
nu vor rezulta ape uzate.Aceasta
solicitare de aviz este conforma cu
prevederile Legii apelor nr.
107/1996, cu modificarile si
completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la
solicitarea avizului de Gospodarire a Apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa
mentionata. Persoanele care
doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari se pot
adresa solicitantului sau la Expert
Serv S.R.L, cu sediul in str. Mihai
Eminescu, nr. 7, et. 1, Ploiesti, jud.
Prahova, cod postal 100329, tel/
fax: 0244-513233.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency
IPURL reprezentată prin asociat
coordonator LISCAN AUREL, în
calitate de lichidator judiciar al
debitorului Ozo Inter Distribution
SRL desemnat prin Sentinta
civila nr.1784 din data de
22.07.2020, pronunţată de Tribunalul Ilfov - Secţia Civilă, în dosar
nr. 3360/93/2019, notificã deschiderea falimentului prin procedură
simplificată prevazută de Legea
nr. 85/2014 împotriva debitorului
Ozo Inter Distribution SRL, cu
sediul social în Comuna Afumaţi,
Şoseaua Bucuresti-Urziceni, Nr.
17, Tarlaua 111, Parcela 425, Lot
2 H8M2, Judet Ilfov, CUI
33510715, nr. de ordine în registrul comerţului J23/388/2019.
Persoanele fizice şi juridice care
înregistrează un drept de creanţă
împotriva debitorului Ozo Inter
Distribution SRL, vor formula
declaraţie de creanţă care va fi
inregistrată la grefa Tribunalul
Ilfov - Secţia Civilă, cu referire la
dosarul nr. 3360/93/2019, în urmatoarele condiţii: a) termenul limită
pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor în tabelul
creanţelor 07.09.2020; b) termenul
limita pentru verificarea creanţelor, intocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al

creanţelor 17.09.2020; c) termenul
limita pentru definitivarea tabelului creanţelor la 13.10.2020; d)
data primei şedinţe a adunarii
generale a creditorilor 23.09.2020,
ora 14:00; e) adunarea generală a
asociaţilor debitorului Ozo Inter
Distribution SRL la data de
03.08.2020, ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar.

ADUNARI GENERALE
l Convocare. Consiliul de administrație al societății Bil Terenuri
SA, cu sediul social în Mun.București, B-dul Pierre de Coubertin,
nr. 3-5, clădirea ELJ Office
Center, Subsol, spațiul S.5, Sector
2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă
Tribunalul București sub numărul
J40/4196/2013, având Codul de
Identificare Fiscală RO18284975
și Identificatorul Unic la Nivel
European (EUID): ROONRC.
J40/4196/2013, convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de
24.08.2020, ora 10:30, la adresa
din: Mun.București, B-dul Pierre
de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sectorul 2, pentru toți
acționarii înregistrați în registrul
acționarilor societății la sfârșitul
zilei de 17.08.2020, cu următoarea
ordine de zi: 1. Aprobarea
vânzării următoarelor terenuri
agricole, situate în extravilanul
localității Sudiți, județul Ialomița,
în suprafaţă totală de 2.2450ha
(22.450,00mp), identificate
conform datelor cuprinse în
tabelul de mai jos: Proprietar;
Judeţ; Comuna; Tarla; Parcela;
Număr Cadastral; Număr Carte
Funciară; Suprafaţă proprietate
(mp); Cotă-parte proprietate;
Suprafaţă parcelă (mp): Bil Terenuri SA; Ialomița; Sudiți; 38/10;
44; 20235; 20235; 4.500,00; 1/1;
4.500,00. Bil Terenuri SA;
Ialomița; Sudiți; 462/3; 99; 20746;
20746; 8.200,00; 1/1; 8.200,00. Bil
Terenuri SA; Ialomița; Sudiți;
462/3; 10; 20882; 20882; 4.750,00;
1/2; 9.500,00. Bil Terenuri SA;
Ialomița; Sudiți; 487/2; 56; 21581;
21581; 5.000,00; 1/1; 5.000,00. În
cazul în care cvorumul necesar nu
se va întruni la data menționată,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății se va
ține la data de 25.08.2020, la
aceeași oră și în același loc, cu
aceeași ordine de zi. Documentele
și materialele informative referi-
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toare la problemele incluse pe
ordinea de zi a adunării pot fi
obținute de la sediul societății.
Acționarii pot participa la
adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri
speciale, conform dispozițiilor
legale.
l Convocare. Consiliului de
administrație al Bil Terenuri SA,
cu sediul social în municipiul
București, bulevardul Pierre de
Coubertin, nr. 3-5, clădirea ELJ
Office Center, subsol, spațiul S.5,
sectorul 2, înregistrată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul București sub
nr.J40/4196/2013, având identificatorul unic la nivel european
ROONRC.J40/4196/2013 și codul
de identificare fiscală
RO18284975 („Societatea”),
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor la
data de 25.08.2020, ora 15:00, la
adresa: mun.București, B-dul
Pierre de Coubertin, nr. 3-5,
clădirea Office Building, etaj 6,
sector 2, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de
18.08.2020, cu următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea revocării
Hotărârii Adunării Extraordinare
a Acționarilor Societății nr.
BILTE3 din data de 25.02.2020. 2.
Aprobarea vânzării imobilului
situat în municipiul București,
Drumul Balta Arin, nr.26-30,
sectorul 3, reprezentând teren
intravilan, intabulat în Cartea
funciară nr.202408 (nr.vechi de
Carte Funciară: 51276) a municipiului București -Sector 3, identificat cu nr.cadastral 202408 (nr.
cadastral vechi 8160). Aprobarea
modalității de vânzare a imobilului, stabilirea prețului minim de
vânzare a imobilului și a modalității de plată a acestuia, aprobarea cu privire la posibilitatea și
condițiile în care pot fi acordate
reduceri financiare la plata
prețului. De asemenea, desemnarea persoanelor care vor fi
împuternicite să negocieze clauzele contractuale și să decidă cu
privire la detaliile tranzacției, să
semneze contractul de vânzare și,
dacă va fi cazul, orice promisiune
bilaterală de vânzare sau alt act
prealabil ori subsecvent vânzării,
să aprobe efectuarea oricăror
formalități necesare și să angajeze
cheltuielile aferente în scopul
vânzării imobilului. 3.Mandatarea
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unor persoane să îndeplinească
formalitățile necesare pentru
depunerea la Oficiul Registrului
Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, a hotărârii adoptate. În
cazul în care cvorumul necesar nu
se va întruni la data menționată,
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la
data de 26.08.2020, la aceeași oră
și în același loc, cu aceeași ordine
de zi. Documentele şi materialele
informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a
Adunării pot fi obţinute de la
sediul Societăţii. Acţionarii pot
participa la Adunare personal sau
prin reprezentanţi, în baza unei
procuri speciale, conform dispoziţiilor legale.
l Convocare. Administratorul
unic al Centreville Offices SA
(„Societatea”), cu sediul social în
municipiul Bucureşti, bulevardul
Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office
Center, camera P06, sector 2,
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul București sub nr.
J40/13829/2016, având codul de
înregistrare fiscală RO36654693 și
identificatorul unic la nivel european ROONRC.J40/13829/2016,
convoacă Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor la
data de 25.08.2020, ora 14:30, la
adresa: mun.București, B-dul
Pierre de Coubertin, nr. 3-5,
clădirea Office Building, etaj 6,
sector 2, pentru toţi acţionarii
înregistraţi în registrul acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de
18.08.2020, cu următoarea ordine
de zi: 1. Aprobarea revocării
Hotărârii Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor
Societății nr.1 din data de
25.02.2020. 2. Aprobarea vânzării
imobilelor (construcții și terenuri)
situate în municipiul București,
bulevardul Theodor Pallady (fost
nr.313) nr.57, sectorul 3, și
compuse din: a.imobilul intabulat
în Cartea Funciară nr.224312 (nr.
vechi de Carte Funciară: 39694_1)
a municipiului București
-Sectorul 3, compus din teren
intravilan, identificat cu nr.cadastral 224312 (nr.cadastral vechi:
2628/6/2) și construcția (hală
pompe-robineți) edificată pe
teren, identificată cu nr.cadastral
224312-C1; b.imobilul intabulat în
Cartea Funciară nr.224313 (nr.de
Carte Funciară: 39694_2) a muni-
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cipiului București -Sectorul 3,
compus din teren intravilan, identificat cu nr.cadastral 224313 (nr.
cadastral vechi: 2628/14/1) și
construcția metalică edificată pe
teren, identificată cu nr.cadastral
224313-C1; și c.imobilul intabulat
în Cartea Funciară nr.224314 (nr.
vechi de Carte Funciară: 39694_3)
a municipiului București -Sectorul
3, compus din teren intravilan,
identificat cu nr.cadastral 224314
(nr.cadastral vechi: 2628/17/2) și
construcția metalică edificată pe
teren, identificată cu nr.cadastral
224314-C1. Aprobarea modalității
de vânzare a imobilelor, stabilirea
prețului minim de vânzare a
imobilelor și a modalității de plată
a acestuia, aprobarea cu privire la
posibilitatea și condițiile în care
pot fi acordate reduceri financiare
la plata prețului. De asemenea,
desemnarea persoanelor care vor fi
împuternicite să negocieze clauzele contractuale și să decidă cu
privire la detaliile tranzacției, să
semneze contractul de vânzare și,
dacă va fi cazul, orice promisiune
bilaterală de vânzare sau alt act
prealabil ori subsecvent vânzării,
să aprobe efectuarea oricăror
formalități necesare și să angajeze
cheltuielile aferente în scopul
vânzării imobilelor. 3. Mandatarea
unor persoane să îndeplinească
formalitățile necesare pentru
depunerea la Oficiul Registrului
Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a
IV-a, a hotărârii adoptate. În cazul
în care cvorumul necesar nu se va
întruni la data menționată,
Adunarea Generală Extraordinară
a Acționarilor se va ține la data de
26.08.2020, la aceeași oră și în
același loc, cu aceeași ordine de zi.
Documentele şi materialele informative referitoare la problemele
incluse pe ordinea de zi a Adunării
pot fi obţinute de la sediul Societăţii. Acţionarii pot participa la
Adunare personal sau prin reprezentanţi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziţiilor
legale.

LICITATII
l Societatea AS3-Administrare
Străzi S3 SRL intenționează să
încheie un contract de achiziție
publică pentru lucrări de proiectare, furnizare și execuție fațade
ventilate decorative exterioare și
tâmplării exterioare tip perete
cortină pentru Clădire C1, din

cadrul proiectului „Modernizare și
Reabilitare Parc Pantelimon”.
„Documentația de atribuire” se
poate solicita la adresa de email:
achizitii@as3-strazi.ro sau la
adresa din Șoseaua Gării Cățelu
nr. 1M (Parc Pantelimon), Sector
3, București. Data limită de depunere a ofertelor este 27.07.2020,
ora 10:00.
l Hidrojet SA prin lichidator judiciar VIA Insolv SPRL, scoate la
vânzare în bloc prin licitaţie
publică la prețul total de
14.880.652 lei proprietate imobiliară situată în Breaza, str. Griviței,
nr. 18, județ Prahova, compusa din
teren în suprafață de 20.513 mp și
constructiile C10 (hala monobloc),
C11 (punct poarta), C20 (baraca
metalica), teren în suprafață de
358 mp, teren în suprafață de
1.725 mp, teren în suprafață de
445,38 mp, precum și marcile
grafice R050748, R053215 și
bunuri mobile (utilaje și mașini
unelte). Licitaţia va avea loc în
14.08.2020, ora 14:00 la sediul
lichidatorului judiciar din str.
Banatului, nr. 1, bl. 37B, sc. B, ap.
3, Ploieşti, tel/fax 0244 519800.
Persoanele interesate se pot
programa pentru vizionare la
numărul de telefon susmentionat
(taxa pentru vizionare este de
1.000 lei +TVA) începând cu data
de 30.07.2020, iar ulterior vor achizitiona dosarul de prezentare de la
sediul lichidatorului judiciar şi vor
depune documentația însoțită de
taxa de garanţie de 10% din prețul
de pornire cu cel putin o zi înainte
de data licitatiei. În cazul neadjudecării vânzarea va fi reluată în
zilele de 21.08.2020, 28.08.2020,
aceeaşi oră, în acelaşi loc.
l 1. Informaţii generale privind
concedentul: denumire: UAT
Comuna Miroslava, cod fiscal:
4540461, adresa: sat Miroslava str.
Constantin Langa nr. 93, comuna
Miroslava, cod 707305, jud. Iaşi,
E-mail: secretariat@primariamiroslava.ro. 2. Informaţii generale
privind obiectul concesiunii: spatiu
in suprafata de 28,05 mp situat in
incinta Centrului de informare
turistica Miroslava, avand
NC68768-C1 apartinand domeniului public pentru desfasurarea
de activitati specifice implementarii de actiuni/proiecte conform
Politicilor Agricole comune ale
UE, LEADER si PNDR, Redevența: este de minim: - 924 lei/an

pentru intreaga suprafata. 3.
Informaţii privind documentaţia
de atribuire: Modalitatea prin care
persoanele interesate pot intra în
posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: persoanele
interesate pot înainta o solicitare
pe suport hârtie pentru obţinerea
unui exemplar al documentaţiei de
atribuire; Denumirea şi adresa
compartimentului de la care se
poate obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire: birou achiziţii publice din cadrul Primăriei
comunei Miroslava, judeţul Iaşi. 4.
Costul şi condiţiile de plată pentru
obţinerea unui exemplar al documentației de atribuire: costul documentaţiei este de 50 lei şi se poate
achita odata cu solicitarea efectuată în acest sens; 5. Data limită
pentru solicitare clarificări:
06.08.2020, orele 16.00. 6. Informaţii privind ofertele: Data limită
pentru depunerea ofertelor:
13.08.2020, orele 16.00; Adresa la
care trebuie depusă oferta:
Primăria comunei Miroslava, sat
Miroslava, comuna Miroslava,
judeţul Iasi, cod postal 707305;
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: un
exemplar în două plicuri sigilate
unul exterior şi unul interior. 7.
Data şi locul unde se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 14.08.2020, orele 10:00 la
sediul Primăriei com. Miroslava,
judeţul Iaşi. 8. Denumirea, adresa,
numărul de telefon, telefax, şi
adresa de e-mail a instanţei
competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru
sesizarea instanţei: Tribunalul
Judeţean Iaşi, Secţia contencios
administrativ, Str. Elena Doamna
nr. 1A, jud. Iasi, cod 700398, tel.
0232/213332; fax.0232/ 219899;
e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 9. Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 22.07.2020.
l Debitorul SC Valleriana Medics
Consult SRL -in faliment, prin
lichidator judiciar Dinu, Urse si
Asociatii S.P.R.L., scoate la
vanzare Bunurile mobile apartinand SC Valleriana Medics
Consult SRL -in faliment, pretul
de pornire al licitatiei fiind diminuat cu 60% fata de cel stabilit
prin Raportul de evaluare,
exclusiv TVA, in bloc sau individual, iar lista cu aceste bunuri
poate fi obtinuta de la lichidatorul
judiciar. Pretul caietului de sarcini
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➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

este de 500 de lei, exclusiv TVA si
se achita prin OP in contul nr. RO
43 INGB 5514 9999 0051 3726
deschis la ING BANK –Sucursala
Dorobanti, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse si Asociatii SPRL sau in numerar la sediul
ales al lichidatorului judiciar din
Bucureşti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
sector 1. Garantia de participare la
licitatie, in valoare de 10% din
pretul de pornire al licitatiei
pentru bunurile mobile pentru
care se liciteaza, va fi platita in lei
la cursul BNR din data efectuarii
platii, pe seama debitoarei SC
Valleriana Medics Consult SRL in
contul de lichidare nr. RO75
CARP 0160 0084 5973 RO01
deschis la Banca Comerciala
Carpatica. Participarea la licitatie
este conditionata de depunerea
dovezii de achitare a caietului de
sarcini cat si de dovada achitarii
garantiei de participare la licitatie
care se vor depune in original la
sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucuresti, Str. Buzesti nr.
71, et. 5, sector 1, cel mai tarziu cu
o zi inainte de data si ora stabilite
pentru sedinta de licitatie. Prima
sedinta de licitatie a fost fixata in
data de 07.08.2020, ora 14.00 iar
daca acestea nu se adjudeca la
aceasta data, urmatoarele sedinte
de licitatii vor fi in data de:
14.08.2020, 21.08.2020, 28.08.2020,
05.09.2020, ora 14:00. Toate sedintele de licitatii se vor desfasura la
sediul lichidatorului judiciar din
Bucuresti, Str. Buzesti nr.71, et.5,
sector 1. Pentru relatii suplimentare sunati la 021.318.74.25,
e-mail: dinu.urse@gmail.com.
l Judeţul Argeş prin Consiliul
Județean Argeș, cu sediul în
Pitesti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1,
telefon: 0248.217.800, fax:
0248.220.137, adresă de internet:
www.cjarges.ro, CUI 4229512,
organizează licitaţie publică în
vederea atribuirii unui contract de
închiriere a unui bun imobil
destinat activităților comerciale
după cum urmează: - Imobil-teren
în suprafață totală de 72 mp,
situat în Oraș Costești, Strada
Pieții, nr. 5, Punct “Dispensar policlinic”, județul Argeș, înscris în
CF nr. 81561 - UAT Costești, aflat
în domeniul public al Județului
Argeș, Menţionăm faptul că sunt
admise la licitaţie persoane fizice
sau juridice, române sau străine
care desfășoară activități comerciale, durata inchirierii fiind de 5

GATA!
Simplu, nu?

ani cu începere de la data înregistrării contractului la sediul
proprietarului. Documentaţia de
atribuire se poate obţine de către
orice persoană interesată care
înaintează o solicitare în acest
sens, de la sediul Consiliului Judeţean Argeş, Piaţa Vasile Milea nr.
1, cam. 95, etaj II, Serviciul
Evidența Administrare Patrimoniu și Devize (persoană de
contact - Răboj-Călinescu Alin),
telefon: 0248/217800, int. 198,
începând cu data 24.07.2020, între
orele 8:30 - 16:00, costul acesteia
fiind de 74 lei (se achită la caseria
Consiliului Judeţean Argeş, et. 2,
cam.100). Garanţia de participare
va fi constituită în cuantum de 240
lei și se achită la caseria Consiliului Judeţean Argeş, et. 2, cam.
100. Documentele solicitate de
autoritatea contractantă prevăzute
în documentația de atribuire vor fi
redactate în limba română, într-un
singur exemplar şi vor fi depuse la
sediul Consiliului Judeţean Argeş,
Piata Vasile Milea nr. 1, Registratură-parter până la data de
19.08.2020, ora10:00. Data limită
pentru primirea solicitărilor de
clarificări este 07.08.2020, ora
10:00. Licitația va avea loc la
sediul Consiliului Judeţean Argeş,
Piaţa Vasile Milea nr. 1, etajul II,
cam. 95, în ziua 20.08.2020, ora
10:00 în prezenţa reprezentanţilor
împuterniciţi ai ofertanţilor. Eventualele litigii se vor soluționa, în
cazul în care nu se ajunge la o
înțelegere amiabilă, la secția de
contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află
sediul proprietarului în termenul
prevăzut de Legea contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu
modificările și completarile ulterioare.
l Publicaţie de vânzare privind
licitaţia din data de 27.07.2020
Debitorul SC Tecnogreen SRL societate în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation,
en redressement, cu sediul in
Dr.Tr. Severin, str. George Cosbuc
nr. 3A, Cam. 2, Sc. 1, Et. Subsol,
Ap. 3, jud. Mehedinti,
CIF:15195512, J25/302/2016,
prin administrator judiciar,
Consultant Insolventa SPRL
Filiala Timis, cu sediul ales in
Dr.Tr. Severin, str. Zabrautului nr.
7A, jud. Mehedinti, CUI
38704372, inregistrata in RFO II
sub nr. 0918, prin reprezentant
Serban Valeriu, scoate la vânzare,
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la pretul stabilit prin Raportul de
Evaluare nr. 55/13.03.2020,
urmatorul bun imobil: - Teren
Extravilan avand S = 5.800 mp,
Tarlaua 10/2 Parcela 35/34, la
pretul de 1.600 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii), situat in
extravilanul satului Bocsig,
comuna Bocsig, Judeţul Arad. Teren Extravilan avand S =
38.900 mp cu numar cadastral
provizoriu 103, Tarlaua 14
Parcela 48/5, la pretul de 30.965
Euro exclusiv TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua
platii), - Teren Extravilan avand
S = 22.000 mp cu numar cadastral provizoriu 101, Tarlaua 15
Parcela 41/1, la pretul de 17.510
Euro exclusiv TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua
platii), - Teren Extravilan avand
S = 18.900 mp cu numar cadastral provizoriu 102, Tarlaua 15
Parcela 44/2, la pretul de 15.045
Euro exclusiv TVA (echivalentul
in lei la cursul BNR din ziua
platii), situate in extravilanul
satului Şimand, comuna Şimand,
Judeţul Arad. Total suprafata
valorificata in bloc 79.800 mp.
Valoarea totala a bunurilor
imobile este de 63.520 EURO
exclusiv TVA (echivalentul in lei
la cursul BNR din ziua platii). Teren Extravilan avand S =
52.000 mp, nr. CF vechi 9354,
Tarlaua 172 Parcela 1156/2/1/1,
la pretul de 40.250 Euro exclusiv
TVA (echivalentul in lei la cursul
BNR din ziua platii), situat in
extravilanul satului Vinga,
comuna Vinga, Judeţul Arad.
Licitaţia va avea loc la biroul
administratorului judiciar din
Timişoara, str. Daliei nr. 8,
mansardă, jud.Timiş la data de
27.07.2020, orele 14:00. Titlul
executoriu în baza căruia administratorul judiciar procedează la
vânzarea bunurilor imobile
descrise anterior, il reprezinta
Sentinta nr. 8 din data de
11.05.2020, de confirmare a
planului de reorganizare a debitoarei SC Tecnogreen SRL,
pronunţată de Tribunalul Mehedinti Secţia a II - a Civilă de
Contencios Administrativ si
F i s c a l î n d o s a r u l n r.
2726/101/2018. Participarea la
licitaţie este condiţionată de
consemnarea în contul unic de
insolventa al debitoarei SC
Tecnogreen SRL, pana la data de
27.07.2020 orele 12.00 a unei

cauţiuni de 10% din preţul de
pornire pentru bunul imobil pe
care intentioneaza sa-l achizitioneze precum şi achiziţionarea
caietului de sarcini in suma de
1000 + TVA Cont deschis la
Banca Romaneasca S.A. Sucursala Drobeta Turnu Severin, sub
n r. R O 1 1 B R M A 0 9 9 9
100083622047. Administratorul
judiciar mentioneaza faptul ca o
parte din bunurile imobile mai
sus mentionate nu sunt inscrise/
Actualizate in Cartea Funciara,
astfel tranferul dreptului de
proprietate in forma autentica
urmand sa se realizeze ulterior.
Invităm pe toti cei care vor să
participe la şedinţa de licitaţie să
transmita oferte de cumpărare și
documentele în copie xerox din
care rezultă faptul că a fost achitată garanția de licitație și
contravaloarea caietului de
sarcină la adresa de email:
office@consultant-insolventa.ro.
Avand in vedere măsurile de
prevenire a răspândirii virusului
Covid 19 (Coronavirus), precum
si a ordonantelor militare emise,
administratorul judiciar recomanda ca participarea la licitatie
sa aiba loc prin sistem de videoconferinta, iar in masura in care
se doreste participarea fizica se
impune prezenta unui singur
participant care sa respecte
masurile impune de autoprotectie
(masca, manusi, halat, etc.).
Somam pe toti cei care pretind
vreun drept asupra bunurilor
imobile descrise anterior sa
anunte administratorul judiciar
inainte de data stabilita pentru
vânzare în termen, sub sanctiunea prevazută de lege. Relaţii
suplimentare la telefoanele:
0756482035, 0742592183,
0745267676 0252/354399 sau la
sediul profesional al administratorului judiciar din Dr.Tr. Severin,
str. Zăbrăuțului nr. 7A, judetul
Mehedinti. Administror judiciar,
Consultant Insolvenţă SPRL
Filiala Timis, Prin Serban Valeriu
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de
identificare fiscală, adresa,
numărul de telefon, fax și/sau
adresa de e-mail, persoană de
contact: Primăria Comunei
Feleacu, Comuna Feleacu, nr.
131, județul Cluj, telefon/fax
0264.237.097, e-mail: office@
comunafeleacu.ro, cod fiscal

4354507. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special
descrierea și identificarea
bunului care urmează să fie
închiriat: spațiu din imobilul
situat în Comuna Feleacu, sat
Vâlcele, nr.158E, în suprafață de
45.92mp, domeniului public al
Comunei Feleacu, conform
H.C.L.nr.47 din 29.05.2020 și
t e m e i u l u i
l e g a l :
O.U.G.57/03.07.2019. 3. Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul
de sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la
sediul instituție, Compartiment
Impozite și Taxe. 3.2. Denumirea
și datele de contact ale serviciului/compartimentului din
cadrul instituției de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Compartiment Impozite și Taxe,
Comuna Feleacu, nr. 131,
județul Cluj. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul
administrativ: 100Lei/exemplar,
se achită numerar sau cu cardul
la casieria Primăriei Comunei
Feleacu. 3.4. Data-limită pentru
solicitarea clarificărilor:
13.08.2020, ora 14:00. 4.Informații privind ofertele:
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 14.08.2020, ora 10:00.
4.2. Adresa la care trebuie
depuse ofertele: Primăria
Comunei Feleacu, comuna
Feleacu, nr.131, județul Cluj. 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă: se
depun într-un singur exemplar,
în două plicuri sigilate -unul
exterior și unul interior. 5. Data
și locul la care se va desfășura
ședința publică de deschidere a
ofertelor: 17.08.2020, ora 11:00,
comuna Feleacu, nr. 131, județul
Cluj. 6. Denumirea, adresa,
numărul de telefon și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor
apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Tribunalul
Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, județul Cluj,
telefon: 0264.596.111, fax:
0264.595.844, email: tr-cluj-reg@
just.ro. 7. Data transmiterii

Tel. 021/208.75.01
Mail: micapublicitate
@jurnalul.ro
anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 23.07.2020.
l 1.Informații generale privind
autoritatea contractantă, în
special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul
de telefon, fax și/sau adresa de
e-mail, persoană de contact:
Consiliul Local Nicolae Bălcescu,
comuna Nicolae Bălcescu, strada
Rotărăști, nr. 37, județul Vâlcea,
telefon/fax: 0250.761.089,
0250.761.025, e-mail: primaria.
nbalcescu@gmail.com, cod fiscal
2540627. 2. Informații generale
privind obiectul procedurii de
licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care
urmează să fie închiriat: spațiu cu
suprafața totală de 6.978mp,
amplasat în clădirea C4 -Școala
veche Rotărăști (încăperile nr.6 și
7), sat Rotărăști, imobil aflat în
proprietatea publică a Comunei
Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea,
conform H.C.L.nr. 45/15.07.2020
și în conformitate cu prevederile
O.U.G.57/03.07.2019. 3.Informații privind documentația de
atribuire: se regăsesc în caietul de
sarcini. 3.1. Modalitatea sau
modalitățile prin care persoanele
interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentației
de atribuire: la cerere, de la sediul
instituției, Compartimentul Achiziții Publice. 3.2. Denumirea și
datele de contact ale serviciului/
compartimentului din cadrul
instituției de la care se poate
obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Secretariat din cadrul
Primăriei Comunei Nicolae
Bălcescu, strada Rotărăști, nr. 37,
județul Vâlcea. 3.3. Costul și
condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este
cazul, potrivit prevederilor
O.U.G.nr.57/2019 privind Codul
administrativ: 50Lei/exemplar, se
achită numerar la casieria Primăriei Comunei Nicolae Bălcescu.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.08.2020,
ora 14:00. 4. Informații privind
ofertele: 4.1. Data-limită de
depunere a ofertelor: 19.08.2020,
ora 12:00. 4.2. Adresa la care
trebuie depuse ofertele: Primăria
Comunei Nicolae Bălcescu,
Compartimentul Achiziții
Publice, strada Rotărăști, nr.37,
județul Vâlcea. 4.3. Numărul de
exemplare în care trebuie depusă

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
fiecare ofertă: Ofertele se depun
într-un singur exemplar, în două
plicuri sigilate: unul exterior și
unul interior (inserat în interiorul
plicului exterior). 5. Data și locul
la care se va desfășura ședința
publică de deschidere a ofertelor:
19.08.2020, ora 14:00, la sediul
Primăriei Comunei Nicolae
Bălcescu, strada Rotărăști, nr.37,
județul Vâlcea. 6.Denumirea,
adresa, numărul de telefon și/sau
adresa de e-mail ale instanței
competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru
sesizarea instanței: Secția de
Contencios Administrativ a
Tribunalulului Vâlcea, Râmnicu
Vâlcea, str. Scuarul Revoluţiei, nr.
1, județul Vâlcea, telefon:
0250.739.120, fax: 0250.732.207,
e-mail: tr.valcea.civil2@just.ro. 7.
Data transmiterii anunțului de
licitație către instituțiile abilitate,
în vederea publicării: 23.07.2020.

PIERDERI
l Pierdut Atestat profesional Taxi
emis pe numele Nistor Ion Adrian.
Il declar nul.
l Pierdut certificat profesional de
marfă și certificat ADR colete, pe
numele Sima Pavel, eliberate de
ARR Dolj. Le declar nule.
l Galdo Colors SRL-D,
J23/661/2014, CUI:32888101,
declar pierdut Certificatul Constatator activități autorizate la
punctul de lucru: București, Sec.5,
Str.Înclinata, Nr.129 (punct de
lucru). Declar nul.
l Pierdut Atestat CPC+ADR,
permis de conducere și carte identitate pe numele Morgos Sebastian
Teodor, Timișoara. Declar nule.
l S-a pierdut Certificat de Înregistrare firma Lacora Consult SRL,
emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Prahova, cu sediul social:
Câmpina, Str.Bogdan Vasile, nr.65,
jud.Prahova, Nr. de ordine în
Registrul comerțului:
J29/2657/28.12.2005, Cod unic de
înregistrare: 18255694, din data de
16 febr. 2011. Îl declar nul.

MATRIMONIALE
l Italian ecolog, caut o româncă
subțire pentru o relație stabilă.
0039.347.377.25.23.

